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Agradecemos a sua compra deste servidor projector sem fios! 
Antes de começar a usar este servidor projector, deve verificar se 
falta algum dos itens na embalagem. 
 
 
 
 

Lista da Embalagem 

 
Nome Item Qtd. 
Servidor projector sem fios 1 
Adaptador A/C 1 
Cabo de rede  1 
Controlador remoto 1 
Almofada do pé de borracha 4 
Antena sem fios 2 
Bateria de Lítio CR-2302 
(Instalada no Controlador Remoto) 

1 

CD (Manual) 1 
 



Configurar o servidor projector sem fios 
Deve seguir os passos seguintes para configurar o servidor projector 

 
Fixar as almofadas do pé nas 
posições indicadas na imagem que 
se mostra abaixo se planear colocar 
o servidor projector na secretária ou 
outras superfícies horizontais. 
Pode saltar este passo se planear 
suspender o servidor projector na 
parede. 
 

 

Introduzir a antena fornecida para 
ambas as bases da antena e fixar a 
antena com o dedo (segurar a base 
da antena e rodar no sentido horário 
para a fixar ao servidor projector). 
 
Tem de fixar totalmente as 2 antenas 
ao servidor projector.  

Introduzir o cabo de rede ao 
conector de rede localizado na parte 
de trás do servidor projector. Pode 
saltar este passo se planear usar 
apenas a rede sem fios. 

Introduzir o extensor infra-vermelhos 
no conector extensor 
infra-vermelhos. 



Introduzir o cabo áudio no conector 
saída-áudio, e ligar a outra 
extremidade do cabo ao conector 
entrada-áudio do seu projector ou 
amplificador áudio. 
 
Pode saltar este passo se o seu 
projector não tiver conector 
entrada-áudio, ou se não planear 
usar o áudio. 

Introduzir o cabo vídeo no conector 
saída-vídeo, e ligar a outra 
extremidade do cabo ao projector ou 
ao conector de entrada-VGA.  

Introduzir o adaptador A/C na 
tomada de parede, e introduzir o 
cabo no conector entrada-DC do 
servidor projector.  

Ligar o adaptador de corrente A/C à 

tomada eléctrica de parede. 

 

 



Premir o botão ‘POWER’ , e o LED 
‘POWER’ no servidor projector 
iluminar-se-á após alguns segundos, 
o que indica que o servidor projector 
está ligado. 

 

O servidor projector ficará 
automaticamente com um endereço 
IP do servidor DHCP no seu LAN, e 
o endereço IP será mostrado no 
canto inferior esquerdo do visor do 
projector ou monitor ligados. 
 
Se não existir nenhum servidor 
DHCP no seu LAN, o servidor 
projector usará ‘169.254.0.200’ 
como endereço IP por defeito. 

Abrir o Internet Explorer, Firefox ou 
qualquer outro motor de busca e 
introduzir o endereço IP do servidor 
projector na barra de endereço.  

 
Clicar no botão ‘Start’ para 
descarregar o utilitário de 
apresentação. 



Clicar ‘Run’ quando for mostrada a 
mensagem. 

Clicar ‘Run’ para iniciar o 
procedimento de instalação do 
utilitário. 

Se aparecer esta mensagem, deve 
clicar ‘Unblock’.  
 
(Deve clicar ‘Unblock’ ou não será 
possível utilizar o utilitário cliente). 



O utilitário cliente procurará 
servidores projector disponíveis na 
sua rede. Se possuir mais do que 
um servidor projector, deve 
seleccionar um do menu de listagem 
de ‘Server IP’, depois: 
 
1) Introduzir um nome de utilizador 
no campo ‘Login Name’ , de modo a 
poder identificar-se a si próprio no 
meio de outros. Utilizará por defeito 
o nome do seu computador. 
 
2) Introduzir o código de 4 dígitos 
para entrar no campo ‘Login Code’, 
que é mostrado no canto inferior 
direito do visor do projector ou do 
monitor. 
 
3) Clicar no botão  para 
entrar no servidor projector. 
  

 

 

Se a resolução do monitor do seu 
computador não for 1024 x 768, a 
resolução do seu PC será alterada. 

 



Clicar  para iniciar a 
apresentação. O conteúdo do 
monitor do seu computador será 
mostrado no projector / monitor.  
Clicar '1', '2', '3', ou '4' para visualizar 
numa zona específica do visor 
(consultar manual do utilizador para 
instruções detalhadas). 

 

Para parar a apresentação clicar no 
botão ‘ ’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


